
 
Adventas 
 
Baltas baltas mano takas per laukus 

Žvaigždės mirga, žvaigždės sako: 

Bus jauku, jei Advento skleis ramybę šiluma, 

Jei malda paglostys sielą kaip mama,  

Jeigu draugo rankos šildys mus,  

Jeigu gėrio sėklą nešim į namus,  

Jei atjausim kito skausmą gerumu, 

Jei Advento laiką leisim laukimu- 

Kad užgimtų Kūdikėlis širdyje,  

Kaip gerumo kibirkštėlė danguje. 

 
Amelija Vyšniauskaitė-Miltenienė 

 

 
 

 
 

Linkiu ateinančiais metais į priekį vedančios vilties, 
santarvės, pasitikėjimo. Aukime patys ir padėkime augti 
kitiems. 

Mokyklos direktorė Reda Pažėrienė 
 

 
Netradicinė technologijų pamoka 

Kaišiadorių savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė 
Eglė Grendienė 

 
Gruodžio 2 dieną Algirdo Brazausko gimnazijos II 

klasių gimnazistėms ir Kaišiadorių specialiosios mokyklos 
9–10 klasių mokiniams vyko netradicinė technologijų 
pamoka „Šventų Kalėdų belaukiant“. Mokytojos Jūratė 
Montrimienė ir Jolanta Drumstaitė šią pamoką vedė kartu 
specialiojoje mokykloje. Abiejų mokyklų mokiniai mokėsi 
gaminti angelus. Kiekviena mokykla turi savo stipriąsias 
puses: viena gali pasigirti akademinėmis žiniomis, kita - 
socialinių įgūdžių ugdymu. Specialioji mokykla gali 
didžiuotis mokinių kuriamais rankdarbiais. Čia gražių 
darbelių gali pasimokyti bet kuri kita ugdymo įstaiga. 
A.Brazausko gimnazijos gimnazistės pirmą kartą lankėsi 
šioje mokykloje. Direktorė Reda Pažėrienė mielai parodė 
viešnioms mokyklą, supažindino su vaikais, papasakojo 
apie bendravimą su vokiečių mokiniais ir mokytojais. 
Džiugu, kad jau yra suplanuotas ir antrasis gimnazistų ir 
specialiosios mokyklos mokinių susitikimas. Tikimės, kad 
šis tarpmokyklinis bendradarbiavimas bus sėkmingas. 
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Ugdymas karjerai 
Programos koordinatorė Teresė Kazlauskienė 

 
Baigiantis metams norisi trumpai apžvelgti mokinių 

neformaliojo švietimo programos ,,Ugdymas karjerai“ 
vykdymą. Metu eigoje visi pedagogai pagal pateiktas 
rekomendacijas būsimos mokinių karjeros aspektus aptarė 
su mokiniais, karjeros kompetencijas integruodami į 
ugdymo turinį. Vyresniųjų specialiųjų ir socialinių įgūdžių 
klasių mokiniams ypač patiko praktinės užduotys – išvykos 
į darbo įmones ar mokymo(si) įstaigas. Apsilankyta 
G.Marcinkevičienės baldų įmonėje, UAB ,,Gudobelė“ 
kepykloje, UAB ,,Malsena Plius“ mokomojoje kepyklėlėje, 
Alytaus profesinio rengimo centre. Mokiniai ir tėvai 
konsultacijas ,,Kaip padėti vaikui projektuoti savo karjerą“ 
gavo iš mokyklos psichologės, socialinio pedagogo, klasių 
auklėtojų, lankydamiesi Kaišiadorių Darbo biržoje. Darbo 
saugos, pirmosios pagalbos suteikimo klausimais vyresnieji 
diskutavo su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu 
A.Raskilu. Praktinius darbinius įgūdžius tobulino 
gamindami įvairius darbelius mugėms, parodėlėms ir sau 
technologijų pamokose, auklėjamosios veiklos 
užsiėmimuose. 

 

 
 
Ugdytiniams sudarytos sąlygos mokykloje gauti 

kokybišką informaciją apie karjeros planavimą bei 
specifiką, objektyviai įsivertinant galimybes, renkantis 
tolimesnį mokymosi ar įsidarbinimo kelią. 

 
Ledo arenoje 

Mokytojos Inga Kisielienė, Asta Kaselienė 
 

Čiuožinėjimas Kauno žiemos sporto mokyklos ,,Baltų 
ainiai“ ledo arenoje mūsų mokyklos mokiniams – tai 
didžiulis džiaugsmas, sportas ir nauja patirtis. Vykdant 
projektą ,,Augsiu sveikas ir stiprus“ jie susipažino su šia 
sporto šaka, mokėsi atsistoti ant pačiūžų, čiuožė padėdami 
vienas kitam. Ši kelionė padėjo susidraugauti skirtingų 
klasių mokiniams, mokė užjausti ir padėti silpnesniam ir 
įdomiai pasportuoti. Grįždami aplankėme Kauno miesto 
eglę, kuri buvo įspūdinga, primenanti debesis. 

 
„ Iš kartos į kartą“ 

Mokytoja Ema Karpinienė 
 
     2014 m. II pusmetį buvo vykdoma tęstinė neformaliojo 
vaikų švietimo programa „Iš kartos į kartą“. Programos 
tikslas: plėtoti mokinių bendrąsias socialines kompetencijas 

ugdant pilietiškumą ir tautinę savimonę stebint ir 
puoselėjant tautų tradicijas. Vykdant programą buvo 
keliami uždaviniai:  

- ugdyti pilietinį sąmoningumą pažįstant savitą 
nacionalinę kultūrą, puoselėjant iš kartos į kartą paveldėtas 
tautos tradicijas ir papročius; 

- ugdyti pagarbą Europos tautoms stebint jų papročius, 
kalbą, kultūrą; 

- saugoti ir plėtoti etninę kultūrą, etninį paveldą per 
praktinę veiklą;- sudaryti sąlygas kūrybiškai perteikti savo 
požiūrį į Europos kalbų ir kultūrų įvairovę; 

- lavinti mokinių vaizduotę, kantrumą, kruopštumą, norą 
kūrybiškai atlikti savo darbą; 

- ugdyti geranoriško bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. 

2014 m. rugsėjį parengta stendinė medžiaga Europos 
kalbų dienai, dalyvavome Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 
organizuotame piešinių konkurse, skirtame Europos kalbų 
dienai paminėti.  

 

 
 
Organizavome praktinę kūrybinę veiklą „Mano 

mokytojui“. Sveikindami mokytojus ir auklėtojus Mokytojo 
dienos proga pagaminome suvenyrus, parengėme eiliuotą 
siužetinę kompoziciją. Spalio mėnesį dalyvavome 
kūrybiniame konkurse „Gaminu žaislą“. Lapkričio mėnesį 
vykome į Lietuvos liaudies buities muziejų, dalyvavome 
edukacinėje programoje „O kai aš pas promočiutę buvau“.  

 

 
 
Gruodžio mėnesį – ekskursija į „Malsenos“ kepyklėlę, 

dalyvavimas edukacinėje meduoliukų ir kūčiukų kepimo 
pamokėlėje. Per praktinę, edukacinę veikla, ekskursijų, 



renginių metu plėtojome socialinę, pilietinę, etnokultūrinę 
kompetencijas. Aktyviai įsijungdami į bendrą kūrybinę 
veiklą ugdėmės pilietiškumo, tautiškumo savivoką, 
plėtojome elementarų tradicinių papročių, apeigų, simbolių 
ir kitų tautinės kultūros reiškinių pažinimą, domėjomės ir 
kitų Europos tautų kultūra. Atlikdami kūrybinius darbus, 
dalyvaudami edukacinėse programose, stiprinome 
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius naujose 
situacijose. Programoje dalyvavo lavinamųjų bei 5 – 6 
specialiosios klasės mokiniai, vadovaujami specialiųjų 
pedagogių metodininkių Astos Šimaitės, Renatos 
Sladkevičienės ir Emos Karpinienės. 
 

Džiuginanti paroda 
Dailės mokytoja Inga Armanavičiūtė 

 
Piešiniai – tai puikus būdas išreikšti save. Per pamokas 

mėgindami naujas technikas ir priemones, prikaupiame 
nemažai darbų. Kai kurie mokiniai turi net ir savo 
individualų stilių. Turbūt visi galime atpažinti tapybiškai 
atliktus Mariaus Japerto (10 kl.) darbus ar nepriekaištingai 
nuspalvintus Vaivos Bražinskaitės (10 kl.) piešinius. 
Tokiais darbais norisi pasigirti. Todėl praėjusių mokslo 
metų pabaigoje surengėme mūsų mokyklos mokinių 
tapybos darbų parodą Kaišiadorių rajono savivaldybėje.  

 

 
 
Jau eksponuodami darbus sulaukėme pagyrų ir 

nusistebėjimų, kad mes taip puikiai gebame dirbti. Darbus 
ne tik rėminti, bet ir eksponuoti padėjo patys mokiniai – 
Mindaugas Misiūnas, Hubertas Stonkus, Jonas Usaitis bei 
kt. Dauguma mokinių patys buvo nustebę, kaip dar geriau 
atrodo jų įrėminti darbai, anot Ernestos Vitartaitės, – „kaip 
tikrų dailininkų“.   

Kaišiadorių specialiosios mokyklos mokinių darbai 
džiugino miesto gyventojus visa birželio mėnesį. Dabar jie 
yra eksponuojami mokykloje. Juos pamatyti galite I-ojo 
aukšto koridoriuje prie dirbtuvių, o mes vėl piešiame ir 
ketiname rengti naujas parodas. 

 
„Augsiu sveikas ir stiprus“ 

Mokytoja Juzefa Šestakauskienė 
 

       Šiais mokslo metais mokykloje buvo vykdoma 
neformaliojo švietimo programa „Augsiu sveikas ir 
stiprus“. Jos veikla buvo įdomi ir turininga. Paskaitos, 
edukacinės programos, atviros pamokos bei išvykos leido 
paįvairinti ugdomąją veiklą. Pabuvota Kauno Dainavos 
jaunimo centre, UAB „Malsena plius“ kepykloje, kur vyko 

edukacinė pamoka specialiųjų klasių mokiniams. 
Nukeliavome ir į Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejų 
Kaune, kur susipažinome su farmacijos istorija, vaistų 
gamyba seniau.   

Rugsėjo mėnesį mokytojos I.Kiselienė ir A. Kaselienė 
vyko į Marvelės žirgyną. Ten vyko kūno kultūros pamoka. 
Kernavėje ir Lietuvos liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse mokiniai dalyvavo edukacinėse programose. 
Gruodžio mėnesį pramogavome ledo arenoje Kaune. 
Vykdant šią programą labai aktyviai dalyvavo mokytojos T. 
Kazlauskienė, A.Kaselienė, I. Kisielienė, P. Norkūnienė. 
Vaikai patyrė daug malonių įspūdžių ir įgijo naujos 
patirties. 

 
Sveikatos ugdymo programa 

Programos koordinatorė Rita Markevičienė 
 

Kaišiadorių specialiojoje mokykloje 2014–2016 m. m. 
parengta „Sveikatos ugdymo programa“.  

Programos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, 
ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai 
palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.  

Programos uždaviniai: gerinti psichosocialinį klimatą 
mokykloje, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, plėtoti 
sveikatos ugdymo procesus mokykloje, formuoti mokinių 
atsparumą žalingiems sveikatai įpročiams, kelti pedagogų 
kompetenciją sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo, 
bei ugdymo klausimais.  

Vykdydami programą, mokiniai tobulina tarpusavio 
santykius, propaguoja sveiką gyvenseną, stiprina sveikatą, 
lavina socialinius bei higieninius įpročius. Mokiniai 
tobulina, plėtoja socializacijos galimybes, lavina tarpusavio 
bendravimo įgūdžius, gebėjimą orientuotis socialinėje 
aplinkoje. Sveikatos ugdymas integruojamas į daugelį 
mokomųjų dalykų.  

 
Sportinė veikla 

Mokytoja Inga Kisielienė 
 

Leiskite man laimėti, bet jei man nepavyks, paskatinkite 
mane siekti pergalės – tai Lietuvos Specialiosios 
olimpiados (SO) šūkis. Šis sąjūdis yra pagrįstas tikėjimu, 
kad kiekvienas gali mokytis, džiaugtis ir gauti naudos iš 
dalyvavimo individualiame ir komandiniame sporte. SO 
sąjūdžio idėja teigia, kad reguliari sportinė veikla yra 
sportinių įgūdžių raidos pagrindas, o varžybos suteikia 
tikslą asmeninei raidai. SO sąjūdis pagrįstas tikėjimu, kad 
per sporto treniruotes ir varžybas asmenys gauna fizinę, 
protinę, socialinę ir dvasinę naudą.  

Rugsėjo 9 dieną mūsų mokyklos mokinių komanda 
dalyvavo Specialiosios Olimpiados rudens kroso varžybose 
Kazlų Rūdoje. Varžybose dalyvavo rekordinis skaičius 
dalyvių – net 18 komandų. Dalyviai rungėsi keturiose 
amžiaus grupėse 450 m, 900 m, 1250 m distancijose.  

Mūsų mokyklos komandą sudarė dešimt sportininkų, 
kurie rungėsi savo amžiaus grupės distancijose. Visi mūsų 
mokyklos komandos nariai pasirodė labai gerai – įveikė 
numatytus atstumus, aplenkė kitus dalyvius. Net 4 mokiniai 
savo amžiaus grupėse užėmė prizines vietas ir į namus 
grįžo su medaliais: Brigita Andriuškevičiūtė – I-a vieta, 
Vitalijus Maciulevičius – I-a vieta, Ernesta Vitartaitė – II-a 
vieta, Vitalijus Petrukovskis – III-a.  

 



 
 

Po varžybų laukė maloni staigmena – karstėmės pušų 
viršūnėmis STIHL Virvių parke. 

Lapkričio 13 dieną lavinamųjų klasių mokinių komanda 
dalyvavo žymios negalios motorinio aktyvumo žaidynėse 
Panevėžyje. Varžybose buvo siekiama skatinti ir užtikrinti 
žymios negalios asmenų lygias galimybes aktyviai 
dalyvauti sportinėje veikloje ir pagerbti kiekvieną dalyvį, 
besistengiantį įveikti savo negalią 
Į varžybas susirinko 26 komandos iš Lietuvos 

specialiųjų mokyklų, socialinės globos namų ir dienos 
centrų. Turėjome atlikti 13 užduočių: kamuolio perdavimo, 
šliaužimo suoliuku, taiklumo, „bulvių sodinimo“, bėgimo 
gyvatėle, maišo tempimo, kamuolio ridenimo suoliuku ir kt. 
Pertraukėlių metu stebėjome šokėjų pasirodymus.  

Už įveiktas visas rungtis ir puikius rezultatus buvome 
apdovanoti medaliais 

 

 
 
Gruodžio 3 dieną dalyvavome finaliniame Europos SO 

krepšinio savaitės renginyje, kuris vyko Kaune, A.Sabonio 
krepšinio centre. Čia suvažiavo komandos iš visos 
Lietuvos, žaidžiančios ir norinčios žaisti krepšinį. Po 
iškilmingo atidarymo vyko krepšinio 3x3 varžybos. Mūsų 
mokyklos komanda – Vitalijus Maciulevičius, Tomas 
Matulionis, Evaldas Soninas, Jonas Usaitis - savo grupėje 
iškovojo bronzos medalius. Asmeninių krepšinio testų 
rungtyse Edvinas Klimeika buvo greičiausias varant 
kamuolį apie kliūtis, o Giedriui Vitkūnui geriausiai sekėsi 
pataikyti į taikinį per duotą laiką – abu dalyviai džiaugėsi 
medaliais ir atminimo dovanomis. Atgauti prarastas jėgas 
padėjo pietūs „Hesburger“ kavinėje. 

 
 

 
 

Dalyvaudami SO varžybose mūsų mokyklos mokiniai 
ne tik siekia parodyti ir pasitikrinti savo sportinius 
rezultatus, tačiau ir įgyja svarbių socialinių įgūdžių: 
bendravimo, atsakingumo, savarankiškumo, pasitikėjimo 
savimi ir komanda.  

 
Popietė „Rudens kalba“ 

Auklėtoja Ramunėlė Paraukienė 
 
Ruduo būna įvairus – šiltas, šaltas, niūrus, šviesus, 

sausas ar šlapias. Bet šį kartą jis puikus –šiltas ir šviesus. O 
kada ir į mokyklas atkeliauja dėdė Rudenėlis, mes kuriame 
sau pramogas ir šventes. Juk kiek puikaus turto rudens 
delnuose – miškuose ir laukuose. Ruduo kviečia visu tuo 
dalintis. 

 

 
 
Į mūsų mokyklą ruduo atsinešė įvairių staigmenų: 

vaikams dar nematytų ir neragautų prieskoninių daržovių, 
įdomiai išsišakojusių bulvių, brokolių bei morkų. O kokie 
skanūs patiekalai gryname ore! Maloniausia rudens dovana 
2014-09-17 buvo šilta rugsėjo saulė, leidusi vaikams 
nuotaikingai dainuoti, žaisti, šokti, suptis jaukiame 
mokyklos kiemelyje. Graži vakaronė kiemelyje. Graži ir 
rudens kalba! 
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Primename: 

 
Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2014–12–22 iki   

2015–01–02. 
Papildomos atostogos 2–5 klasių mokiniams nuo 

2015–02–09 iki 2015–02–13. 
Žiemos atostogos 6 – 10 ir socialinių įgūdžių ugdymo 

klasių mokiniams nuo 2015–02–17 iki 2015–02–18. 
Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į 

mokyklą gali nevykti 1–5 specialiųjų, lavinamųjų ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai.  

Jei oro temperatūra – 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į 
mokyklą gali nevykti – 6–10 specialiųjų klasių mokiniai.  

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 
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Mokyklos adresas: Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, tel./faks. 8-346-60028, El. paštas : KSIMAS@takas.lt 
Redkolegija: I.Armanavičiūtė, T.Kazlauskienė, R.Sladkevičienė 
 


